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RAR-møde den 13. december 2021 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (beslutning) 

2. Referat af møde den 27. september (orientering) 

3. Tema: Jobcentrenes virksomhedskontakt og jobformidling, herunder jobfokus i samtalerne med ledige 

(drøftelse) 

4. Meddelelser (orientering) 

5. RARs strategi- og handlingsplan 2021-22  

a. Overordnet status på RARs målsætninger (drøftelse) 

b. Opsamling på RARs strategiseminar den 26. oktober (orientering) 

6. Situationen på arbejdsmarkedet  

a. Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet(drøftelse) 

b. Opfølgning på meldinger om mangel på arbejdskraft (orientering) 

c. Virksomhedernes muligheder for understøttelse ifm. rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 

(orientering) 

7. Job-VEU-aktiviteter 

a. Status på Job-VEU indsatsen (drøftelse) 

b. Job-VEU-indsats på det pædagogiske område (beslutning) 

c. Opsamling fra RARs SOSU-temadag den 5. oktober (orientering) 

8. Evaluering af varslingsindsatsen (drøftelse/beslutning) 

9. Den regionale positivliste – proces for 2022 (beslutning) 

10. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen (drøftelse/beslutning) 

a. Status på indsats og resultater 

b. Effekter af virksomhedsrettede indsats 

11. Kommende møder og drøftelser i RAR (beslutning) 

12. Femern – status på aktiviteter (orientering) 

13. Orientering fra sagsudvalget (orientering) 

14. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Punkttype: 

Beslutning. 

Resume (sagen kort): 

Dagsorden til RAR mødet. 

Indstilling: 

Til godkendelse 

Konsekvenser: 

- 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  



Det regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden 

RAR-møde den 13. december, kl. 10 

 

  3 
 
 

2. Referat af møde i RAR Hovedstaden den 27. september 2021 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

Der udarbejdes referat af rådets møder. Referatet udsendes senest en uge 
efter mødets afholdelse. Referat af mødet den 27. september er udsendt til 
rådet den 5. oktober. 

Der har ikke været bemærkninger til referatet. Det godkendte referat ligger 
på rådets hjemmeside. 

Indstilling: 

Til orientering. 

Konsekvenser: 

- 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  



Det regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden 

RAR-møde den 13. december, kl. 10 

 

  4 
 
 

3. Tema – Jobcentrenes virksomhedskontakt og jobformidling, herunder jobfokus i 
samtalerne med de ledige. 

Punkttype: 

Drøftelse  

Resume (sagen kort): 

Jobcentrenes formidlingsindsats har været i fokus i medierne den seneste tid, 
og på rådsmødet i september fortalte Københavns Kommune om deres ind-
sats på området. I den forbindelse besluttede rådet at sætte yderligere fokus 
på temaet ved at invitere jobcentre til at fortælle om deres formidlingsind-
sats, herunder virksomhedskontakt og jobfokus i samtalerne med de ledige.  

Repræsentanter fra Gribskov Kommune og Gladsaxe Kommune vil derfor på 
dette møde fortælle om deres indsats. 

Formandskabet drøftede på sit møde den 26. november bl.a. vigtigheden af 
at følge op på historier om forgæves rekrutteringer. Det er derfor aftalt med 
formandskabet, at AMK efter en konkret vurdering og som supplement til 
AMKs løbende opfølgning (jf. pkt. 6b), orienterer formandskabet om fremti-
dige større sager i medierne om mangel på arbejdskraft. 

Som bilag til drøftelsen vedhæftes svar fra ministeren til Folketingets beskæf-
tigelsesudvalg vedr. jobcentrenes brug af henvisninger. AMK håber endvidere 
at kunne eftersende notat udarbejdet af STAR om redskaberne i formidlings-
indsatsen. 

Indstilling: 

AMK indstiller, at RAR på baggrund af oplæg drøfter formidlingsindsatsen 

Konsekvenser: 

-  

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bilag: 

 Beskæftigelsesministerens svar til folketingets beskæftigelsesudvalg (link 

til folketingets hjemmeside)  

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/BEU/bilag/19/2464288.pdf
https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/BEU/bilag/19/2464288.pdf
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4.  Meddelelser  

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

Rådet orienteres på hvert møde om opfølgning på rådets beslutninger på se-
neste møde og/eller øvrige aktiviteter. 

Til dette møde orienteres skriftligt om: 

 Henvendelse fra Det Centrale Handicapråd samt RAR-formandens svar 

 RAR formændenes brev til Beskæftigelsesministeren  

 Trepartsaftale - Mangelpakken 

 BER-puljen 

 Flere skal med 3 

Mundtlig orientering på mødet om: 

 Formandskabernes fælles Femern-koordineringsmøde den 1. december 

 VEU/vejlederkonferencen den 8. december 
 

Indstilling: 

AMK indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

Konsekvenser: 

- 

Referat: 

 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

Henvendelse fra Det Centrale Handicapråd samt RAR-formandens svar 
Det Centrale Handicapråd (DCH) har med brev af 3. november skrevet til RAR 
Hovedstaden (se bilag) og opfordret til øget fokus på mennesker med handi-
cap. Formandskabet har på møde den 26. november godkendt udkast til svar-
brev (bilag), som er sendt til Det Centrale Handicapråd. I svaret nævnes bl.a., 
at rådet: 

 Indtænker målgruppen i Job-VEU-indsatsen 

 Følger op på tidligere beslutning om at invitere en inspirationskommune 
til et kommende rådsmøde - og udbrede de gode erfaringer efterføl-
gende 

 Vil bidrage til at udbrede kendskab til de i brevet nævnte platforme i et 
kommende nyhedsbrev. 

 Indtænker budskabet om fokus på mennesker med handicap i beskæfti-
gelse i kvitteringsbrev til kommunerne vedr. de kommende beskæftigel-
sesplaner 

Fælles RAR henvendelse til Beskæftigelsesministeren 
Det er aftalt med de 8 RARs formandskaber/sagsudvalgsformænd, at der sen-
des brev til ministeren om rådenes behandlings af nytteindsatssager (bilag). 
Som det er nu, har samtlige RAR i deres forretningsorden indsat en bestem-
melse om, at rådet kan delegere kompetence til at træffe afgørelse i kon-
krete sager til udvalg under RAR. I forbindelse med en konkret sag er der 
imidlertid opstået tvivl om RARs mulighed for at delegere nytteindsats-opga-
ven til et underudvalg i RAR. 

RARs opgave ift. dispensation fra rimelighedskravet i forbindelse med nytte-
indsats er beskrevet konkret i bekendtgørelse om organisering og understøt-
telse af beskæftigelses-indsatsen m.v., kapitel 4, § 12. Af stk. 5 fremgår det, 
at RAR kan træffe afgørelse om dispensation med virkning på en periode på 
mellem 1 og 2 år. Af stk. 6 følger det endvidere, at RAR er beslutningsdygtigt, 
når formanden og mindst halvdelen af de udpegede medlemmer er til stede. 
Og afgørelse om dispensation træffes ved enstemmighed. 

Med henvendelsen til ministeren ønsker RAR at sikre sig, at man også frem-
adrettet kan delegere opgave til en underudvalg. 

Trepartsaftale – Mangelpakken 
Mini-trepartsaftalen om mangel har bl.a. 2 tiltag med relation til RAR og kom-
munerne: 

1) Der udmeldes en pulje til målrettet jobformidling, som kan søges af a-kas-
ser og jobcentre, der vil gøre en ekstra indsats. Der kan evt. være en fordel i, 
at a-kasser og jobcentre indgår i et samarbejde med en fælles ansøgning. 

2) RAR får i 2022 og 2023 midler til en styrket indsats på områder/brancher 
med særlig mange på arbejdskraft. Konkret giver det ekstra ressourcer til 
AMK, og RAR skal derfor pege på hvor og hvordan, ressourcerne skal sættes 
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ind i forhold til at gøre noget mere ud over det, der allerede foregår. For-
mandskabet har pointeret vigtigheden af, at der kan følges konkret op på re-
sultaterne af en ekstraordinære indsats. Rådet får flere informationer, når de 
nærmere rammer kendes, og AMK lægger op til en samlet drøftelse på råds-
mødet den 7. februar 2022. Der afsættes målrettede ressourcer i AMK til ind-
satsen og AMK orienterer om seneste nyt ift. udmøntningen på rådsmødet i 
december. 

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats 

Ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 26. november 2021.  Der er 
afsat i alt 3,3 mio. kr. til puljen i denne runde, og midlerne er målrettet ind-
satser i kommunerne inden for ungeområdet med fokus på, at flere unge får 
en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Målgruppen er unge uddannelseshjælpsmodtagere, som vurderes at have 
gavn af en virksomhedsrettet indsats, og hvor det samtidig skal afprøves om 
brugen af læringsbeviser, der synliggør de kompetencer, de unge opnår gen-
nem virksomhedspraktik, kan styrke de unges udvikling af kompetencer og 
progression mod uddannelse eller job. 

Flere skal med 3 

Ny pulje målrettet kommunerne. Formålet med puljen er at udbrede og for-
ankre "flere skal med-indsatsen" i kommunerne med særligt fokus på at 
styrke samarbejdet mellem kommunerne og psykiatrien om borgere med 
psykiske lidelser med henblik på, at så mange som muligt får fodfæste på ar-
bejdsmarkedet i form af ordinære timer. Der er afsat 52 mio. kr. til puljen, 
som havde ansøgningsfrist den 26. november 2021. 

Bilag: 
a) Brev fra Det Centrale Handicapråd (DCH) 
b) RAR formandens svar på brev fra DCH 
c) Fælles RAR-brev til Beskæftigelsesministeren  
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5a. Overordnet status på RARs målsætninger 

Punkttype: 

Drøftelse. 

Resume (sagen kort): 

RAR godkendte på mødet i september model for status på RARs målsætnin-
ger i strategi- og handlingsplanen. Status på planen skal ses om en overord-
net indledning til drøftelserne under de følgende punkter. 

Under de enkelte mål sammenlignes med status på seneste rådsmøde og /el-
ler niveau for et år siden.  

Der er nye data til alle målene, undtagen målet vedr. paradoksområder, da 
der ikke er offentliggjort ny arbejdsmarkedsbalance siden sidste status. 

I sagsfremstillingen nedenfor gives en kort status for de enkelte mål. Uddy-
bende status for de enkelte områder gives under punkterne 6 og 7. 

Indstilling: 

AMK indstiller at RAR tager status til efterretning. 

Konsekvenser: 

Strategi- og handlingsplanen er en del af rådets udgangspunkt for at vurdere 
behov for og prioritere initiativer, der kan afhjælpe ubalancer på arbejdsmar-
kedet. 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

Rekrutteringssituationen 

 Den forgæves rekrutteringsrate er på 30 % i september 2021. Det er en 
stigning ift. seneste status (juni) hvor FRR var 22,7 % 

 Antallet af paradoksproblemer var 6 i Arbejdsmarkedsbalancen i juni, 
hvilket var et fald ift. december 20, hvor antallet var 10. Ny status på tal-
let kommer på februar mødet, hvor der er en opdateret Arbejdsmarkeds-
balancen. 

Job-VEU-forløb/kursister 

 I perioden januar- oktober 2021 er der gennemført 19 projekter i RAR 
Hovedstaden med i alt 2.647 kursister inden for følgende områder: luft-
havn, patientbefordring, glarmester, rengøring, hotel & restauration 
samt social & sundhed. Det er en stigning på 6 projekter og 398 kursister 
siden opgørelsen for august.  

Ydelsesmodtagere i opkvalificeringsforløb 

 11.708 personer har påbegyndt et opkvalificeringsforløb i perioden 3. 
kvt. 2020-2. kvt. 2021. Det er en stigning ift. 3. kvt. 2019- 2. kvt. 2020 på 
5.018 personer.  

 Også andelen (antallet af personer påbegyndt opkvalificering set ift. an-
tallet af ydelsesmodtagere) er steget: Fra 4,4 % til 7,5 %.  

Udsatte borgere på offentlig forsørgelse 

 I alt 31.345 udsatte borgere på offentlig forsørgelse (3. kvartal 2021). Det 
er et fald på 8,8 pct. ift. 3.kvt 2020. 

 I gruppen indgår 4.752 unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodta-
gere. Her har der været et fald på 2,1 pct. ift. 3. kvt. 2020. 

Strategiske projekter nævnt i strategi- og handlingsplanen. Der er aktiviteter 
på alle 4 områder. 

 Grøn omstilling: RAR har haft temadrøftelse og emnet var på RARenes 
strategiseminar. Se derudover pkt. 7a. (bilag Overblik over Job-VEU-akti-
viteter) 

 Lufthavnen: Se pkt 7a. (bilag Overblik over Job-VEU-aktiviteter) 

 Akademikerindsatsen: Se pkt. 7a. (bilag Overblik over Job-VEU-aktivite-
ter) 

 Femern Bælt: Se pkt. 7a. og pkt. 12 vedr. Femern. Formandskaberne for 
hhv. RAR Sjælland og RAR Hovedstaden drøfter seneste status på fælles-
møde den 1. december. 

Bilag: 
Oversigt – status på strategi- og handlingsplan.  
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5b. Opsamling på RARs strategiseminar den 26. oktober 2021 

Punkttype: 

Drøftelse/orientering. 

Resume (sagen kort): 

De tre RAR i Østdanmark holdt fælles strategiseminar den 26. oktober, hvor 
der blev gjort status på situationen på arbejdsmarkedet og set frem mod op-
gaverne for de nye RAR, der tiltræder juni 2022. 

Formandskabet drøftede opsamlingen (bilag) på sit møde den 26. november 
og havde bl.a. følgende bemærkninger ift. punkterne vedr. arbejdet i de nye 
RAR: 

 Fokus på tættere samarbejde med rekrutteringsfællesskaberne 

 Analyser er ikke et selvstændigt mål med en vigtigt redskab, der også in-
kluderer mindre, målrettede undersøgelser af konkrete brancher eller 
stillingsbetegnelser 

 En job-VEU indsats, der er fleksibel og tilpasset konkrete behov, herunder 
inddragelse af VEU-Koordinationsgruppen på en bedre og mere aktiv 
måde. 

 Overlevering med anbefalinger til RAR afpasses efter, hvor stor udskift-
ning, der er blandt medlemmer og suppleanter 

Indstilling: 

AMK indstiller, at RAR drøfter opsamlingen og kommer med input til den vi-
dere proces. 

Konsekvenser: 

- 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

I bilaget er nogle af dagens hovedpointer gengivet.  Oplæg fra dagen er ud-
sendt til rådenes medlemmer, suppleanter og baggrundsgrupper. 

Dagen bød bl.a. på oplæg fra: 

 Vicedirektør Helle Rasmussen, STAR, om hvordan kan beskæftigelsesind-
satsen bidrage til at løse udfordringerne på arbejdsmarkedet 

 Formændene for de tre rekrutteringsfællesskaber i Østdanmark (Anja 
Krogh Svane, HRS, Bjarne Andersen, JRS og Stine Hollendsted, NRS) for-
talte om deres rekrutteringsindsats, herunder det tværgående samar-
bejde. 

 Afdelingsleder Kenneth Nordestgaard, Jobcenter Esbjerg om arbejdet 
med grøn omstilling. 

Som afslutning på dagen drøftede deltagerne RARs arbejde og fokus samt 
hvilke erfaringer, der kan gives videre til de nye RAR. Formand for RAR Born-
holm, Jens Christian Olsen, indledte punktet. 

Borddrøftelserne pegede bl.a. på følgende opmærksomhedspunkter for de 
kommende RAR:  

Virksomhedsbetjeningen: Fokus på samspillet mellem jobcentrene i forbin-
delse med behandling af jobordrer, så der sikres det bedste kandidater og 
ikke ”egne først”. Fokus på jobcentermedarbejder-nes kvalifikationer ift. at 
kunne vurdere de lediges kompetencer og behov m.v. 

Analyser: RAR skal selv kunne sætte analyser i gang, der bl.a. kan være 
grundlag for rådenes beslutninger. RAR-sekretariatsbetjeningen skal styrkes i 
forhold til at kunne varetage den type opgaver.  

Rekrutteringsudfordringer og opkvalificering: Femern-rapporten viser, at 
byggeriet tiltrækker arbejdskraften fra hele af Sjælland. Viden om behovene 
om nogle år kan bruges af erhvervsskolerne.  

Virksomheder skal informeres om mulighederne for at tage unge ind tidligt i 
grund-forløbet.  

Der bør afsættes uddannelsesressourcer til håndholdte forløb for sårbare 
grupper. 

Arbejdsmarkedsbalancen kigger bagud, men der er brug for også at tænke 
frem ad ift. de store projekter. RAR skal kigge mere end 6 måneder frem og 
presse på over for dem, der kan agere på de enkelte områder bl.a. ift. at re-
kruttere flere til erhvervsuddannelser – evt. efter gymnasiet -  og få flere lær-
linge og mere praktik. Uddybning af baggrund, indhold ift. resuméet – undgå 
at gentage lange tekstpassager (de har jo lige læst det) 

RARs rolle: RAR skal få noget til at ske – bl.a. på baggrund af analyser og rap-
porter. Vejen kan være at skære opgaverne til i mindre bidder og arbejde 
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konkret med at løfte udfordringer på udvalgte opgaver. RAR skal træffe be-
slutninger om relevante områder og få andre til at spille med på disse. 
RAR’ene er forskellige og har forskellige opgaver og forskellige arbejdsmarke-
der. Beskæftigelse, uddannelse og erhvervspolitik hænger sammen. RAR skal 
hjælpe med at skaffe arbejdskraften på det tidspunkt, der er brug for den – 
men arbejdskraften skal også vedligeholdes og holdes på.  

AMK foreslog på seminaret, at de enkelte råd fortsætter drøftelserne af op-
mærksomhedspunkter og gode råd til det fremtidige rådsarbejde på de kom-
mende møder frem til maj 2022. Herunder bl.a. bud på samspillet med AMK 
omkring de 3 emner, der blev rejst: 

 Fokuserede analyser. 

 Uddannelsesdagsordenen - en indsats der kan gøres mere målrettet og 
fleksibelt ift. behov. (dette har jeg også rettet i bilaget) 

 Engagement og ”få det til at ske” - hvem kan/vil være bannerførere på 
forskellige opgaver.  

Bilag 
Opsamling, strategi-seminar den 26. oktober 2021  
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6a. Nøgletal for udviklingen på arbejdsmarkedet 

Punkttype: 

Drøftelse og beslutning 

Resume (sagen kort): 

Der er fortsat rekrutteringsudfordringer og stor efterspørgsel efter arbejds-
kraft inden for en række brancher i RAR Hovedstadens område. Den forgæ-
ves rekrutteringsrate (FRR) i RAR Hovedstadens område er steget fra 22,7 % i 
juni 2021 til 30 % i september 2021. FRR på landsplan er 31,2 %.  Der er 
rekrutteringsudfordringer i en lang række brancher, og i alt 8 brancher har en 
FRR på over 25 %. De største udfordringer ses inden for Hoteller og Restau-
ranter, hvor FRR er på 49 %. Men også branchen Rejsebureauer, rengøring 
o.a. operationel service har en høj FRR (38 %).  

Beskæftigelsesstigningen efter corona-krisen er nu slået igennem i alle lands-
dele i Hovedstadsområdet. 

Jobomsætningen er fortsat stigende – og er nu over niveauet fra før Covid-19 
krisen. I juli 2021 var der 21.734 jobåbninger i RAR Hovedstadens område 
mod 18.531 i juli 2020 og 19.869 i juli 2019.   

Fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021 er antallet af nyopslåede stillinger steget 
med 37,7 %.  

Ledighedsprocenten i regionen lå på 3,3 % i oktober 2021.  Der var i alt 
30.802 ledige fuldtidspersoner, hvilket er et fald på knap 31,5 % i forhold til 
oktober 2020.  

Indstilling: 

AMK indstiller, at rådet drøfter status for arbejdsmarkedet som baggrund for 
vurdering af job-VEU aktiviteterne. 

Konsekvenser: 

RARs opfølgning på situationen på arbejdsmarkedet kan medvirke til at foku-
sere rådets initiativer i forhold til at afhjælpe rekrutteringsudfordringer på 
det regionale arbejdsmarked. 

Referat: 

- 

Beslutning: 

-  



Det regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden 

RAR-møde den 13. december, kl. 10 

 

  14 
 
 

Sagsfremstilling: 

Efterspørgslen er kendetegnet ved: 

 Stigende beskæftigelse: +2,0 % (2. kv. 2019 – 2. kv. 2021). Relativt størst 
stigning inden for bygge- og anlæg (7,5 %). 

 Stigende jobomsætning fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021:  I alt 23.984 
flere ansættelser (12,4 %). Jobomsætningen har været stigende i alle 
kommuner i RAR Hovedstadens område. 

 Stigende jobomsætning inden for bl.a. bygge & anlæg (30,7 %) og industri 
(30,2 %). 

 Stigning i nyopslåede stillinger på Jobnet: 37,7 % svarende til 9.131 flere 
nye jobopslag (3. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021).  

 Stigende forgæves rekrutteringsrate (FRR): 30,0 % (september 2021). På 
landsplan er FRR 31,2 %.  

 Brancher med højest FRR: Hoteller & restauranter (49 %), Rejsebureauer, 
rengøring o.a. operationel service (38 %), Sundhed og socialvæsen (37 %) 
samt bygge & anlæg (35 %). 

 Stillingsbetegnelser med flest forgæves rekrutteringer: Social- og sund-
hedsassistent 3.910 (FRR 59 %), pædagog 2.510 (FRR 45 %), rengøringsas-
sistent 2.120 (FRR 36 %) butiksassistent 1.910 (FRR 32 %), sygeplejerske  
1.790 (FRR 63 %) samt tjener 1.410 (FRR 69 %). 

Udbuddet er kendetegnet ved:  

 Ledighed:  Ledighedsprocenten i regionen lå på 3,3 % i oktober 2021.  På 
landsplan 2,8 %. I alt 30.802 ledige fuldtidspersoner i oktober 2021, hvil-
ket er et fald på 31,5 % i forhold til oktober 2020. 

 Ledigheden er faldet i alle a-kasser og i alle kommuner. 

 Udenlandske arbejdstagere: Stigning på 8,6 % (september 2020 – sep-
tember 2021) svt. godt 9.800 flere fuldtidsbeskæftigede. I alt 124.262 
fuldtidspersoner i RAR Hovedstadens område i september 2021. 

 Der er flest fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i Offentlig 
administration samt rengøring o.a. operationel service.    

Sammenhæng til Job-VEU-indsatsen: 

Data vedr. rekrutteringsudfordringer og mangel peger på behov for fortsat 
indsats inden for RARs aktuelle prioriteringer i forhold til bl.a. bygge- og an-
læg, social- og sundhed, rengøring, hotel og restauration, køkken og kantine 
samt chauffør.  

Under pkt. 7b følges op på rådes beslutning på septembermøde om at se 
nærmere på behov og muligheder for en indsats på det pædagogiske om-
råde.   

Bilag: 
a) Nøgletal 
b) Link til seneste Rekrutteringssurvey (STARs hjemmeside) 
c) Arbejdsmarkedsbalancen (STARs hjemmeside) 

  

https://star.dk/media/18757/n-rekrutteringssurvey-september-2021.pdf
https://star.dk/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/arbejdsmarkedsbalancen/
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6b. Opfølgning på meldinger om mangel på arbejdskraft 

Punkttype: 

Drøftelse 

Resume (sagen kort): 

AMK Øst overvåger dagligt medierne mhp. at identificere artikler om virk-
somheders meldinger om mangel på arbejdskraft eller vanskeligheder med at 
rekruttere. Når en navngiven virksomhed i Østdanmark omtales i en artikel, 
kontakter AMK Øst det lokale jobcenter med en anmodning om at gå i dialog 
med den pågældende virksomhed. 

I bilaget er der samlet op på sager i andet halvår 2021.  

Bilaget indgår fremover i dagsordenspunktet vedr. nøgletal  

Indstilling: 

AMK indstiller, at rådet tager AMK Østs presseovervågning til efterretning. 

Konsekvenser: 

AMK Øst overvåger medierne som en del af STARs generelle virksomhedsser-
vice. Formålet er at sikre et effektivt og smidigt arbejdsmarked, hvor virksom-
heder, der har rekrutteringsproblemer, får hjælp fra beskæftigelsessystemet. 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

AMK Øst overvåger dagligt Infomedia for artikler, der omhandler virksomhe-
ders meldinger om mangel på arbejdskraft eller vanskeligheder med at re-
kruttere.  

Der er tale om en 'pressesag', når en navngiven virksomhed giver udtryk for, 
at den ikke kan rekruttere medarbejdere til en/flere stillinger eller oplever 
udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere til en/flere stillinger. 
Det er ikke en pressesag, hvis fx en arbejdsgiverforening udtaler i medierne, 
at der er generel mangel på arbejdskraft inden for den pågældende branche. 
I disse tilfælde vil AMK Øst efter behov kontakte arbejdsgiverforeningen 
mhp. en afklaring af behovets omfang. 

AMK Øst reagerer kun på artikler, der omhandler virksomheder i RAR Hoved-
staden, Sjælland og Bornholm. De to øvrige AMK'er har en tilsvarende praksis 
for presseovervågning i deres respektive regioner. 

Når kriterierne for en pressesag er opfyldt, kontakter AMK Øst teamlederen 
for virksomhedsservice hos jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er 
beliggende. Jobcentret orienteres i mailen om den konkrete artikel og hvilket 
arbejdskraftbehov, artiklen omhandler.  

Jobcentret bliver bedt om at tage kontakt til den pågældende virksomhed 
(hvis de ikke allerede er i dialog) mhp. at undersøge, om jobcentret kan bi-
drage med en løsning på rekrutteringsudfordringerne. Ligeledes bliver job-
centret bedt om at give en tilbagemelding til AMK Øst på, hvad der kommer 
ud af henvendelsen til virksomheden. Hvis jobcentret ikke kan eller vil priori-
tere kontakt i den konkrete sag, tager AMK Øst direkte kontakt til virksomhe-
den. 

Hvis pressesagen omhandler behov for specialiseret/højtuddannet arbejds-
kraft, sendes mailen samtidig til Workindenmark. I disse tilfælde opfordres 
jobcentret og Workindenmark til at koordinere deres kontakt til virksomhe-
den. 

Bilag: 
Presseovervågning 2021  
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6c. Virksomhedernes muligheder for understøttelse ifm. rekruttering af udenlandsk 
arbejdskraft 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

Formandskabet har ønsket en status for, hvordan virksomhederne kan under-
støttes i at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, herunder hvordan de anven-
der Jobnet til dette.  

STAR stiller en række ydelser til rådighed for virksomhederne i arbejdet med 
tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft: 

 Workindenmarks (WIDK) håndholdte serviceydelser i forbindelse højtud-
dannet og faglært arbejdskraft inden for definerede mangelområder 

 EURES samarbejdet  

 WIDK integrerede webløsninger - Jobnet Webservice aftaler, JobAG og 
crawling af virksomhedernes engelsksprogede stillingsannoncer. 

Workindenmark har i sommeren 2021 lanceret et nyt revideret Workinden-
mark.dk site. Workindenmarks jobbank er nu integreret med Jobnet, og virk-
somheder kan som tidligere eksponere engelsksprogede stillingsopslag inter-
nationalt på workindenmark.dk og på den europæiske EURES-portal. 

Der er gennemsnitligt løbende ca. 3.000 stillinger opslået på Workinden-
mark.dk. Til sammenligning er der d. 01.12.21. ca. 31.000 ledige stillinger på 
Jobnet. Ca. 20% af stillingsoplagene på Workindenmark.dk kommer ind via 
JobAG (hvilket også inkluderer Jobnet Webservice aftaler). De resterende ca. 
80% crawles fra Jobnet. 

Indstilling: 

AMK indstiller at rådet tager orienteringen til efterretning 

Konsekvenser: 

Virksomhedernes muligheder for at få hjælp til rekruttering af udenlandsk 
arbejdskraft kan medvirke til at opfylde virksomhedernes rekrutteringsbehov. 

Referat: 

- 

Beslutning: 

-  

https://www.workindenmark.dk/
https://www.workindenmark.dk/
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Sagsfremstilling: 

Workindenmarks jobbank er fra sommeren 2021 blevet integreret med Job-
net, og WIDK CV-banken er afviklet. Virksomheder kan, som tidligere, ekspo-
nere engelsksprogede jobopslag internationalt på Workindenmark.dk og på 
den europæiske EURES-jobportal.  

Ønsker virksomhederne at udsøge udenlandske kandidater henvises til CV-
portalen på den europæiske EURES portal. EURES CV-portalen kan bruges af 
alle virksomheder med et dansk CVR-nummer. Den 01.12.21. er der registre-
ret 2.926 stillingsopslag på Workindenmark.dk. – og ca. 31.000 registrerede 
stillingsopslag på Jobnet. 

Af de registrerede stillingsopslag på Workindenmark.dk er det ca. 20%, der 
kommer ind via JobAG (hvilket også inkluderer Jobnet Webservice aftaler). 
De resterende 80% crawles fra Jobnet.  

Der ses en stigning i antal af jobannoncer inden for det faglærte og især ufag-
lærte område, hvor også vikarbureauer tegner sig for en hel del. 

 STARs/WIDKs digitale selvbetjeningsløsninger  

De digitale redskaber er til rådighed for alle virksomheder – uanset hvilken 
type arbejdskraft, der efterspørges.  

Eksponering af jobopslag på WIDK og EURES kan ske ved:  

 Jobnet Webservice aftale 

 HR system leverandør til virksomheder indgår en aftale med STAR og stil-
ler servicen til rådighed for sine kunder  virksomhederne.  

 Virksomheder har derved mulighed for at tilvælge det i eget HR system, 
hvorefter annoncen automatisk eksporteres til WIDK og EURES. Stillin-
gerne bliver også synlige på Jobnet. 

 Via JobAG adgang  

 Virksomheder opretter jobannonce via login på JobAG. Stillingsannoncen 
skal være på engelsk eller som minimum have et engelsk summary 

 Virksomheden kan/skal her tilvælge at få jobannoncen vist på Wor-
kindenmark. 

 Virksomheden får automatisk jobannoncen på EURES portalen og skal 
tilsvarende fravælge, hvis ikke de ønsker annoncen vist her. 

Eksponering af jobopslag på WIDK kan endvidere ske ved crawling. STAR 
crawler danske hjemmesider for engelsksprogede jobannoncer og viser dem 
på Workindenmark.  

Jobannoncerne vises ikke på EURES jobportalen. Der vises kun 3-5 linjer af 
stillingen, hvorefter der henvises direkte til virksomhedens side. 

Jobcentrenes virksomhedsservice kan også være en indgang til virksomhe-
derne, der ønsker "hjælp til selvhjælp" ift. jobopslag via de digitale løsninger. 

 



Det regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden 

RAR-møde den 13. december, kl. 10 

 

  19 
 
 

Individuel og håndholdt hjælp til international eksponering  

Ydelserne her v/ Workindenmark er målrettet virksomheder, der efterspør-
ger arbejdskraft – højtuddannede og faglærte – inden for definerede mangel-
områder. 

 Eksponering af stillingsopslag 

 Vejledning i og hjælp til at slå stillinger op via JobAG/eget HR-modul 
(webserviceaftale) 

 Hjælp til at slå stillinger op i udvalgte EU-landes nationale jobdatabaser 

 Præsentation af stillinger på relevante europæiske jobmesser 

 Kandidatsøgning 

 Vejledning i og hjælp til at søge kandidater i EURES CV-portal 

 Vejledning og hjælp til selv at deltage på jobmesser (online og/eller 
onsite) 

 Information og vejledning 

 Vejledning i at annoncere internationalt 

 Tilbud om deltagelse i webinar om udenlandsk rekruttering 

 Information om forhold i forbindelse med indrejse, EU støttemuligheder 
mv.  

Bilag: 

Ingen bilag  
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7a.  Status på Job-VEU indsatsen 

Punkttype: 

Drøftelse/beslutning 

Resume (sagen kort): 

RAR får til hvert møde en status på Job-VEU indsatsen og de enkelte aktivite-
ter, som følger af rådets strategi for at fremme voksen-, efter- og videreud-
dannelse i Region Hovedstaden. 

Der er aktuelt Job-VEU aktiviteter inden for 14 indsatsområder i Hovedsta-
den.  

I sagsfremstillingen beskrives nye aktiviteter inden for de enkelte indsatsom-
råder siden sidste rådsmøde.  

I perioden januar til oktober 2021 er der gennemført 19 projekter i RAR Ho-
vedstaden med i alt 2.647 kursister. 

Indstilling: 

AMK indstiller at: 

 Rådet drøfter status mhp. igangsættelse af eventuelle nye aktiviteter. 

 Punktet drøftes i sammenhæng med pkt. 7b, hvor der er forslag til 
nyt indsatsområde. 

Konsekvenser: 

Indsatsen skal medvirke til at styrke match mellem udbud og efterspørgsel. 
Herunder bidrage til, at flere ledige og beskæftigede får de kvalifikationer 
virksomhederne efterspørger. 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

Job-VEU forløb 
I perioden januar til oktober 2021 er der gennemført 19 projekter i RAR Ho-
vedstaden med i alt 2.647 kursister inden for følgende områder: lufthavn, 
patientbefordring, glarmester, rengøring, hotel & restauration samt social & 
sundhed. Det er en stigning på 6 projekter og 398 kursister siden opgørelsen 
for august. Opgørelsen for januar – oktober 2021 fremgår af bilag a. 

VEU-hotline 
Fra januar til og med oktober 2021 er der på landsplan registreret 38 henven-
delser på VEU-hotlinen. 

Nye aktiviteter siden sidste rådsmøde 

Covid-19 projekt: CPH Business og Zealand Erhvervsakademi 

 Kursus for ledige fra Jobcenter Tårnby og København (akademimodul for 
14 deltagere) 

 Aktiviteter omkring opkvalificering af beskæftigede i Tivoli, ZOO, Den Blå 
Planet er på aftaleniveau 

Femern Bælt  

 Monitoreringsmodel 1.0 er præsenteret på STAR-Lolland styregruppe-
møde  

Hotel- og restauration 

 Samarbejde med Jobcenter København om indsats målrettet unge, ledige 
længere væk fra arbejdsmarkedet, akademikere m.fl. 

Social og sundhed 

 Møder med en lang række ældrechefer (samt uddannelseskonsulenter og 
jobcenterchefer) i RAR Hovedstaden (bl.a. Ishøj, Dragør, Frederikssund, 
Frederiksberg, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Glostrup)  

 Dialog og samarbejde med KKR Hovedstaden om uddannelsesstrategier 
og task force-arbejde i kommunerne 

Det "tekniske" byggeanlægsområde 

 Samarbejde med FHs branchekoordinatorprojekt, udvalgte a-kasser og 
jobcentre om at udsøge og forberede ledige til kursus og job 

 Løbende orientering og afstemning med Tekniq om kabelmontørforløb, 
der igangsættes, når der er kursister nok til et hold. Matcharrangement i 
samarbejde med Tekniq aftales ved kursusstart 

 Informationsmøde for praktikere i a-kasser om arbejdsopgaver og ar-
bejdsvilkår for kabelmontører  

Overblik over afsluttede, igangværende og planlagte VEU-aktiviteter i Hoved-
staden fremgår af bilag b.  

Bilag: 
a) VEU-måltal januar – oktober 2021 
b) Overblik over VEU-aktiviteter – november 2021 
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7b.    Nyt indsatsområde – det pædagogiske område 

Punkttype: 

Beslutning 

Resume (sagen kort): 

AMK Øst har gennemført en minianalyse af potentialet for en Job-VEU ind-
sats på det pædagogiske område i RAR Hovedstaden. AMK Øst anbefaler, at 
rådet igangsætter en indsats. 

Indstilling: 

AMK Øst indstiller at, at rådet igangsætter en Job-VEU indsats på det pæda-
gogiske område. 

Konsekvenser: 

En Job-VEU indsats inden for det pædagogiske område vil bidrage til at mod-
virke manglen på kvalificerede medarbejdere. 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

Rådet besluttede på mødet i september, at man ønskede at afdække behovet 
for en Job-VEU indsats inden for det pædagogiske område.  

AMK Øst har gennemført en minianalyse af potentialet for en Job VEU-ind-
sats inden for pædagogområdet i hhv. RAR Hovedstaden, Sjælland og Born-
holm (se bilag a). Analysen afdækker, om der er en tydelig efterspørgsel efter 
medarbejdere/kompetencer på pædagogområdet i de tre RAR-områder, som 
kan imødekommes gennem opkvalificering af ledige. 

Analysen viser, at der er mangel på pædagoger, socialpædagoger og støtte-
pædagoger i Hovedstaden. Der har gennem de seneste 10 år løbende været 
udfordringer med at rekruttere pædagoger. I september 2021 var der en for-
gæves rekrutteringsrate for pædagoger på 45% i Hovedstaden (mod en for-
gæves rekrutteringsrate på 32% på landsplan).  

På baggrund af analysen anbefaler AMK Øst, at det pædagogiske område 
vælges som indsatsområde i RAR Hovedstaden. 

Hvis rådet følger anbefalingen, vil AMK Øst i de kommende måneder holde 
møder med BUPL, Socialpædagogerne, FOA og KL om indhold og retning for 
en kommende indsats. 

Bilag: 
Minianalyse af pædagogområdet  
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7c. Orientering om SOSU-temadagen d. 5. oktober 2021 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

D. 5. oktober 2021 afholdt de tre RAR en fælles SOSU-temadag for bl.a. æl-
drechefer, uddannelseskonsulenter fra det kommunale SOSU-område, team-
ledere fra jobcentre og jobrådgivere.  

Dagen bestod hhv. af oplæg og forskellige shareshops om konkrete indsatser 
på SOSU-området. Formålet med dagen var at give input til, hvordan der kan 
arbejdes med at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på området. Delta-
gerne blev bl.a. inspireret til at skabe bedre samarbejde mellem aktører.  

Indstilling: 

AMK indstiller, at orienteringen tages til efterretning 

Konsekvenser: 

- 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

SOSU-temadagen blev afholdt d. 5. oktober 2021 kl. 9.00-14.00. Målgruppen 
var bl.a. ældrechefer, uddannelseskonsulenter fra det kommunale SOSU-om-
råde, teamledere fra jobcentre og jobrådgivere. 

Formand for RAR Hovedstaden, Per G. Olsen, bød velkommen. Herefter holdt 
Jakob Heltoft et oplæg om perspektiver og indsatser på området. Dernæst 
holdt kontorchef i KL, Camilla Tanghøj, et oplæg om udfordringer og tiltag på 
SOSU-området. Hun kom bl.a. ind på vigtigheden af, at frafaldet på uddannel-
serne reduceres, og at flere ansættes på fuldtid. Derudover beskrev hun KL’s 
forslag om at indføre et plejeløfte for at højne den faglige stolthed inden for 
faget. 

Efter de indledende oplæg, gik deltagerne ud blandt 10 forskellige shares-
hops (Bilag a), hvor de kunne høre et kort oplæg om en konkret indsats inden 
for SOSU-området og stille spørgsmål. Efter 15 minutter gik deltagerne videre 
til en ny shareshop. De kunne i alt nå 6 shareshops. Der blev stillet konkrete 
spørgsmål og udvekslet viden om indsatser, der virker i praksis. 

Tilbagemeldinger fra deltagerne 

Efter temadagen fik deltagerne tilsendt et evalueringsskema (Bilag b), hvor 
de blev bedt om at svare på, hvilke idéer til indsatser de tog med hjem fra 
dagen.  

Flere af deltagerne gav udtryk for, at de havde fået generel viden og inspira-
tion. En del fremhævede, at de var blevet opmærksomme på betydningen af 
samarbejde på tværs af aktører og områder. Nedenfor opsummeres nogle af 
de øvrige pointer, som deltagerne beskriver i evalueringen:  

 Nye idéer til sammensætning af forløb, herunder for-forløb, praktikker og 
indsatser for tosprogede  

 Professionelle vejledere og mentorer har effekt ift. at mindske frafald  

 Opkvalificering og fokus på specialiseringer samt informationsmøder kan 
bruges til rekruttering 

 Ansættelse af ufaglærte for senere at kunne tilbyde merituddannelse 

 Økonomi har betydning for både tiltrækning og fastholdelse af elever 
(voksenelevløn, mulighed for at uddanne sig på fuld dagpengesats) 

 Det er vigtigt, at ledere og politikere afsætter midler til indsatser (og ser 
det som en investering)  

Foruden inspirationen fra temadagen blev deltagerne spurgt til, hvad de 
kunne ønske sig mere viden om. Her er nævnt temaer som:  

 Rekruttering af unge og rekrutteringsindsats rettet mod personer i be-
skæftigelse, karriereskiftere 

 Fastholdelse af nuværende medarbejdere 

 Muligheder for at beskæftige ufaglærte inden for SOSU-området i stil 
med pædagogmedhjælpere 



Det regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden 

RAR-møde den 13. december, kl. 10 

 

  26 
 
 

 SOSU-uddannelse på deltid – både ift. praktik og skoleperiode. Relevant 
for målgrupper, som har brug for at kunne arbejde på nedsat tid.  

 Erfaringer fra små kommuner, hvor der er færre ledige 

Bilag: 
a) Oversigt over shareshops 
b) Samlet evaluering  
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8. Evaluering af varslingsindsatsen 

Punkttype: 

Drøftelse 

Resume (sagen kort): 

BER har samtidigt med offentliggørelse af rapport om ”Evaluering af vars-
lingsindsatsen” sendt brev til rådet af 22. november 2021 og opfordret rådet 
til at drøfte rapporten og afgive evt. bemærkninger. 

Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaerne BDO og HBO og indeholder 
resultater af varslingsindsatsen i 2020 og anbefalinger til den fremtidige vars-
lingsindsats, herunder anbefalinger til rådets rolle i forbindelse med vars-
lingspuljen.  

Indstilling: 

AMK indstiller, at rådet drøfter hovedkonklusioner og anbefalinger i rappor-
ten, og at formandskabet bemyndiges til at udarbejde en tilbagemelding til 
AMK på baggrund af drøftelserne i rådet.  

Konsekvenser: 

Rådets evt. forslag og bemærkninger inddrages i forbindelse med udarbejdel-
sen af en ny indsats- og administrationsmodel for varslingspuljen primo 2022. 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

Hovedkonklusioner 

 Der er stor opbakning til indsatsen blandt virksomheder og jobcentre 

 Der er gode erfaringer med at sammentænke varslingsindsats med mulig-
hederne for at afbøde afskedigelser gennem JOB VEU-forløb.  

 Der er primært fokus på opkvalificering i varslingsindsatsen 

 Administration af indsatsen gennemføres overordnet fleksibelt, men job-
centre og virksomhederne peger på væsentligheden af, at varslingsind-
satsen kommer hurtigt i gang og at bl.a. ansøgningsprocessen tager mel-
lem 3 og 5 uger og i sjældne tilfælde op til 8 uger. 

 Effektanalysen viser, at 13 uger efter ansættelsens ophør var 37 pct. af 
deltagerne i varslingsindsatsen i arbejde, mens 52 pct. af kontrolgruppen 
var i arbejde. 

Hovedanbefalinger  

 BDO anbefaler, at der sker en videreudvikling og styrkelse af de jobret-
tede indsatser i forbindelse med varslingsindsatsen 

 BDO anbefaler, at der sker en større sammentænkning af afbøde- og 
varslingsindsats 

 BDO anbefaler, at RAR i større grad får en mere strategisk og rammesæt-
tende rolle i den fremtidige varslingsindsats. 

Et uddybende resume af resultater og anbefaler fremgår af bilag b. Det anbe-
fales, at rådets drøftelser tager udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.  

1. Afbøde og varslingsindsats  

Hvordan kan de gode erfaringer udbredes og mere systematisk indtænkes i 
forbindelse med den fremtidige varslingsindsats?  

2.  Hurtigere og tidligere varslingsindsats 

Hvilke greb kan i givet fald medvirke til at få indsatsen hurtigere i gang? 

3.  RARs rolle i forbindelse med varslingsindsatsen 

Hvordan kan organisering og arbejdsdelingen se ud i fremtiden ift. varslings-
indsatser, og i hvilken rolle udnyttes rådenes viden og ressourcer bedst?  

4. Effekter af varslingsindsatsen 

Hvordan sikres det, at varslingsindsatsen skaber gode resultater, og hvordan 
kan varslingsindsatsen gøres mere jobrettet? 

Bilag: 
a) Brev fra BER til RAR 
b) Resume af resultater og anbefalinger 
c) Rapport om evaluering af varslingsindsatsen  
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9. Den regionale positivliste – principper og proces 2022 

Punkttype: 

Beslutning 

Resume (sagen kort):  

Det regionale arbejdsmarkedsråd drøfter 2 gange årligt i hhv. marts og sep-
tember måned – forud for opdateringen af den regionale positivliste – hvilke 
kurser, der skal indgå på den regionale positivliste gældende fra hhv. 1. april 
og 1. oktober.  

Forud for beslutningen om positivlisten pr. 1. april 2022 fastlægger RAR prin-
cipper og proces for udarbejdelse af listen.  

Ud over de fastlagte opdateringstidspunkter, fik rådene fra 1. januar 2021 
mulighed for – i ekstraordinære tilfælde – at tilføje kurser på listen i perioder 
mellem de fastlagte tidspunkter. 

Indstilling: 

AMK indstiller at:  

 Rådet fastholder de nuværende principper for udarbejdelse af den regio-
nale positivliste dog foreslås det at bløde formuleringen om at begrænse 
antallet af kurser til 5 stk. pr. stillingsbetegnelse pr. bidragsyder op, således 
at der kan medtages et eller flere kurser pr. stillingsbetegnelser, hvis disse 
kurser er en helt naturlig del af et samlet kursusforløb. 

 Rådet fastholder processen for tilblivelse af den regionale positivliste, her-
under principper og proces for at tilføre ekstra kurser ud over de fastlagte 
opdateringstidspunkter. 

Konsekvenser: 

En positivliste med korte erhvervsrettede kurser, der styrker jobcentrenes 
mulighed for at efterkomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejds-
kraft inden for områder med aktuel mangel på arbejdskraft. 

Referat:    

- 

Beslutning:  

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

Omdrejningspunktet for rådets nuværende principper for positivlisten er, at 
kurserne er: 

 Målrettet områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, og hvor manglen 
kan løses ved hjælp af korte kurser. 

 Undtagelsesvist er målrettet områder, der vurderes som gode beskæftigel-
sesmuligheder i arbejdsmarkedsbalancen, såfremt anden regional viden vi-
ser en mangel på arbejdskraft, som ikke er opfanget af arbejdsmarkedsba-
lancen. 

 Målrettet fagrettede stillingsbetegnelser. 

 Korte og erhvervsrettede. 

 Begrænses til 5 stk. pr. stillingsbetegnelse pr. bidragsyder – foreslås op-
blødt. 

 Undtagelsesvist er almene, hvis de har særlig relevans og er integreret i et 
fagligt kursusforløb. 

Derudover kan akut opståede mangelproblemer tilføjes til listen i perioder 
mellem de 2 årlige opdateringstidspunkter, hvis rådet vurderer, at der et helt 
særligt behov herfor. 

Den nuværende proces for udarbejdelse af positivlisten: 

 Rådet beslutter principper og proces for udarbejdelse af positivlisten i de-
cember 2021. 

 Rådets VEU koordinationsgruppe drøfter hvilke stillingsbetegnelser, der er 
relevante at lægge til grund for positivlisten i januar 2022. 

 Rådet beslutter hvilke stillingsbetegnelser, der skal ligge til grund for listen 
i februar 2022. Vidensgrundlaget består dels af arbejdsmarkedsbalancen 
samt anden regional viden om mangel i RAR Sjællands område. 

 AMK tilvejebringer herefter kursusbidrag fra relevante aktører, herunder 
via: 

- Høring af uddannelsesinstitutioner om offentlig udbudte kurser. 
- Høring af jobcentre og a-kasser om privat udbudte kurser. 
- Høring af øvrige relevant aktører som Positivlisteudvalget, HRS og 

NRS. 
- Høring af AMK’s egne specialister på VEU-området. 

 Rådet beslutter den regionale positivlister over kurser i marts 2022. 

Proces for løbende at tilføje kurser på positivlisten ud over de fastlagte op-
dateringstidspunkter: 

 AMK behandler indkomne forslag til relevante kurser, der undtagelsesvist 
bør medtages på listen. 

 AMK hører formandskabet – via skriftlig høring med kort svarfrist – om at 
tilføje kurser på listen. 

 Rådet orienteres om hvilke kurser, der er tilføjet listen på førstkommende 
rådsmøde. 
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Kvalificering af grundlaget for udarbejdelse af de regionale positivlister 

Til orientering pågår der p.t. et arbejde i STAR med at kvalificere grundlaget 
for positivlisterne. Det gøres ved at: 

 Udbygge datagrundlaget (forbrug og effekt af kurserne) og anvendelsen af 
datagrundlaget. 

 Udbygge grundlaget for viden om kompetencer ved systematisk brug af 
kompetenceværktøjet. 

 Strømline høringsproces og bearbejde af indkomne høringssvar på tværs af 
AMK’erne. 

Arbejdet med at kvalificere brugen af datagrundlag og strømline høringspro-
ces og bearbejdning færdiggøres i december 2021. AMK orienterer på næst-
kommende rådsmåde om resultatet af STARs arbejde og eventuelle konse-
kvenser for rådets principper og proces for udarbejdelse den regionale posi-
tivliste. 

Bilag: 
a) Forslag til justerede principper for udarbejdelse af den regionale positivliste 

for RAR Hovedstaden, december 2021  



Det regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden 

RAR-møde den 13. december, kl. 10 

 

  32 
 
 

10 a. Status på indsats og resultater 

Punkttype: 

Drøftelse 

Resume (sagen kort): 

Status for indsats og resultater i RAR Hovedstaden ift. skærpet tilsyn er, at:  

6 kommuner er inspirationskommuner, idet de både opfylder resultatmål og 
begge fokusmål (Gladsaxe, Ballerup, Vallensbæk, Helsingør, Ishøj og Egedal) 

- 18 kommuner opfylder enten resultatmål og/eller begge fokusmål og er 
dermed ikke i risiko for skærpet tilsyn 

- 4 kommuner opfylder hverken resultatmål eller fokusmålet for tilbud 
(Hvidovre, Høje Taastrup, Halsnæs og Frederikssund) 

Status for tidlig lovbunden indsatsen (ydelsesmodtagere har krav på mindst 4 
samtaler inden for de første 6 måneder på ydelsen) i RAR-Hovedstaden er, at: 

- 18 kommuner har tre måneder i træk mere end 20 % af en eller flere 
målgrupper (som oftest sygedagpengemodtagere), der ikke har fået 
mindst 4 samtaler 

Alle jobcentre, der har udfordringer med resultater og et eller begge fokus-
mål samt jobcentre, der ikke opfylder den tidlige lovbunde indsats for samta-
ler, tilbydes understøttende indsats fra AMK. 

Indstilling: 

AMK indstiller, at RAR drøfter opfølgningen på kommunerne. Drøftelsen kan 
fx munde ud i udpegning af særlige temaer og jobcenteroplæg på kommende 
RAR-møder. Det kan fx være oplæg fra en af inspirationskommunerne med 
henblik på at udbrede de gode eksempler. 

Konsekvenser: 

AMK vil indarbejde eventuelle temaer og jobcenteroplæg på kommende 
RAR-møder. 

Referat: 

- 

Beslutning: 
- 

Bemærkninger: 

- 
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Sagsfremstilling: 

STAR har udviklet data, der dels giver kommunerne mulighed for løbende at 
følge indsats og resultater i deres kommune, dels skaber gennemsigtighed i, 
hvad der måles på fra centralt hold. Resultaterne måles via ministerens 
benchmark, mens indsatserne måles via to fokusmålinger. Fokusmålingerne 
opdateres hver måned og ministerens benchmark opdateres to gange om 
året. 

Arbejdsmarkedskontorerne har udviklet overbliksnotater til hvert RAR-om-
råde, jf. bilag 1, der afspejler de informationer om RAR-områdets kommuner, 
som indgår i data til kommunerne.  

Status for RAR Hovedstaden på baggrund af data frem til juli 2021 er, at: 

 6 kommuner er inspirationskommuner 

 18 kommuner er aktuelt ikke i risiko for skærpet tilsyn 

 4 kommuner opfylder hverken resultatmål eller fokusmål 

I kommuner, der ikke opfylder et/begge fokusmål er det som oftest sygedag-
pengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der mangler samtaler og/eller 
aktivt tilbud. 

Arbejdsmarkedskontoret tilbyder alle kommuner, der har udfordringer med 
indsatsen (herunder kommuner i risiko for skærpet tilsyn), at understøtte de-
res arbejde med at forbedre indsats og resultater. Arbejdsmarkedskontoret 
kan i den forbindelse byde ind med konkrete eksempler på indsats, der ifølge 
vidensprojekter, kontrollerede forsøg og inspirationskommuner giver gode 
resultater. Ligesom Arbejdsmarkedskontoret afdækker baggrunden for de 
manglende resultater eller opfyldelse af fokusmålene.  

STAR har primo juni 2021 sendt en orienteringsskrivelse til alle landets job-
centre om, hvordan STAR fra juni 2021 følger op på lovkravene i den tidlig 
beskæftigelsesindsats. Endvidere beskrives hvordan STAR følger op over for 
kommuner, som ikke lever op til resultatmålet og fokusmålene om hhv. sam-
taler og tilbud. 

Arbejdsmarkedskontoret har i forlængelse af orienteringsskrivelsen haft en 
skriftlig henvendelse til 18 kommuner i RAR-Hovedstaden, der tre måneder i 
træk har haft mere end 20 % i en eller flere målgrupper, der ikke har fået de 
lovpligtige 4 samtaler i de første 6 måneder. 

Ud over opfølgning på kommunernes indsats følger STAR også løbende op på 
indsatsen i det særlige a-kasse forsøg. Her ligger der også data på Jobindsats. 

Bilag: 
Indsats og resultater, Hovedstaden og Bornholm 
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10b. Effekter af den virksomhedsrettede indsats 

Punkttype: 

Drøftelse 

Resume (sagen kort): 

Rådet havde på strategiseminariet den 26. oktober 2021 bl.a. fokus på den 
virksomhedsrettede indsats og Rådets rolle i forhold hertil. For at få større 
fokus på effekterne af den virksomhedsrettede indsats drøftede sagsudvalget 
på mødet den 22. november 2021 mulighederne for fremadrettet at drøfte 
effekterne af den virksomhedsrettede indsats som et selvstændigt punkt i 
tilknytning til rådets opfølgning på beskæftigelsesindsatsen - og ikke som hid-
til i sammenhæng med KLV-listerne. 

Sagsudvalget anbefaler, at sagsudvalget og rådet frem over hvert kvartal får 
forelagt en opgørelse over andel i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet 
virksomhedsforløb. Sagsudvalget drøfter opgørelserne forud for RAR mødet 
og kan evt. komme med indstillinger til RAR. Sagsudvalget anbefaler endvi-
dere, at rådet drøfter effekterne og evt. opmærksomhedspunkter i tilknyt-
ning til rådets opfølgning på beskæftigelsesindsatsen. 

I sin drøftelse bemærkede sagsudvalget også, at man i vurderingen af effek-
terne skal tage højde for, at virksomhedspraktik for nogle målgrupper har et 
afprøvende/afklarende formål frem for et kortsigtet beskæftigelsesmål. Det 
er imidlertid ikke muligt at frasortere disse forløb i målingerne, men opdelin-
gen på ydelsesgrupper kan give en indikation.    

AMK er opmærksom på RARs ønske om også at se effekten efter 6 og 12 mdr. 
Data findes imidlertid ikke i Jobindsats men kræver en særkørsel. AMK vil i 
stedet planlægge efter at kunne forelægge RAR en udvidet årlig opgørelse.    

Indstilling: 

Sagsudvalget indstiller, at rådet drøfter opgørelserne vedr. status for anven-
delsen af virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik og løntilskud) og 
efterfølgende beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet virksomhedsforløb, 
herunder evt. opmærksomhedspunkter. 

Konsekvenser: 

Virksomhedspraktikkerne og løntilskudsansættelserne skal medvirke til, at 
borgerne kommer ud på eller rykker tættere på arbejdsmarkedet. 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 
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Sagsfremstilling: 

Neden for gennemgås status for anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud 
og efterfølgende beskæftigelse 

Det skal bemærkes, at jobeffekterne er opgjort i perioden, hvor beskæftigel-
sesindsatsen ad flere omgange har været suspenderet pga. corona, og at 
dette kan have påvirket jobeffekterne. 

Højest effekt af løntilskud 
Effekterne af den virksomhedsvendte indsats er højest for de borgere, som 
har afsluttet et forløb med løntilskud. 55 pct. af disse borgere er i beskæfti-
gelse 3 måneder efter afslutningen af forløbet mod 20 pct. af de borgere, 
som har afsluttet et virksomhedspraktikforløb.  

Det skal bemærkes, at der er langt flere virksomhedspraktikker (25.681) end 
løntilskudsansættelser (3.055). 

Privat ansættelse med løntilskud har højest effekt, mens effekten af virksom-
hedspraktik er stort set ens på det private og offentlige område 
Effekten af privat ansættelse med løntilskud er højere end offentlig ansæt-
telse med løntilskud. Andelen af borgere, som er i beskæftigelse 3 måneder 
efter afslutningen af en privat ansættelse med løntilskud er således 58 pct. 
mod 47 pct. efter offentlig ansættelse med løntilskud. 

Effekten af virksomhedspraktik er næsten ens inden for det private og offent-
lige område. 21 pct.af borgerne i offentlig virksomhedspraktik er i beskæfti-
gelse 3 måneder efter afslutningen af forløbet mod 20 pct. af borgerne, som 
har afsluttet en virksomhedspraktik inden for det private område.  

Jobeffekten er højest for borgere tæt på arbejdsmarkedet 
For både virksomhedspraktik og løntilskud gælder, at effekten af disse red-
skaber er højest for målgrupper tættest på arbejdsmarkedet og lavest for 
målgrupper, som befinder sig længere væk. For virksomhedspraktik spænder 
effekten fra 28 pct. for a-dagpengemodtagere til 40 pct. for modtagere af le-
dighedsydelse. Lavest er effekten for personer i ressourceforløb (7 pct.). For 
løntilskud spænder effekten fra 62 pct. for a-dagpengemodtagere til 24 pct. 
for sygedagpengemodtagere. 

Samme tendens gør sig gældende for kontanthjælpsmodtagere i virksom-
hedspraktik. 25 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere er i beskæfti-
gelse 3 måneder efter afslutningen af et forløb i virksomhedspraktik mod 14 
pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

Tilsvarende gælder for løntilskud, hvor 58 pct. af de jobparate kontanthjælps-
modtagere er i beskæftigelse 3 måneder efter et afsluttet forløb mod 47 pct. 
af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det skal bemærkes, at for-
skellen i jobeffekter kan være udtryk for en tendens, hvor lønskud i højere 
grad tilbydes målgrupper tæt på arbejdsmarkedet, mens virksomhedspraktik 
i højere grad tilbydes målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet.  
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Jobeffekten er højest for virksomhedspraktikforløb og løntilskudsansættelser 
inden for Vidensservice og Industri 
De højeste jobeffekter af virksomhedspraktik ses inden for henholdsvis Indu-
stri og Vidensservice, hvor 27 pct. af deltagerne er i beskæftigelse 3 måneder 
efter afslutningen af forløbet. De laveste effekter ses inden for henholdsvis 
Hoteller og restauranter samt inden for Ejendomshandel og udlejning, hvor 
14 pct. af deltagerne er i beskæftigelse 3 måneder efter afslutningen af virk-
somhedspraktikforløbet. 

Billedet er lidt anderledes efter ansættelse med løntilskud, hvor de højeste 
jobeffekter ses inden for Information og kommunikation (69 pct.), Vidensser-
vice (68 pct.) og Industri (65 pct.).  Lavest er jobeffekten inden for Vandforsy-
ning og renovation, hvor 23 pct. er i beskæftigelse 3 måneder efter afslutnin-
gen af løntilskudsansættelsen. 

Bilag: 

 Status for anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik 

og løntilskud) og efterfølgende beskæftigelse, RAR Hovedstaden, 2. kvar-

tal 2020 - 1. kvartal 2021 fordelt på hhv. virksomhedspraktik og løntilskud 

(offentlig og privat), ydelsesgrupper, målgrupper samt brancher.  
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11. Kommende møder og drøftelser i RAR 

Punkttype: 

Beslutning 

Resume (sagen kort): 

RAR drøfter løbende planen for de kommende rådsmøder og træffer beslut-
ning om emner for rådets temadrøftelser.  

Punkter til rådsmødet den 7. februar 2022 (udover faste rådspunkter):  

 Temadrøftelse – se forslag til emner under sagsfremstilling 

 Den regionale uddannelsespulje – liste over stillingsbetegnelser 

 Rekrutteringssituationen 

 Job-VEU indsatser 

 Udmøntning af mangelpakken - indsatser  

 Strategi for nytteindsats 

Indstilling: 

AMK indstiller, at RAR beslutter temaer for møderne i februar og marts 2022 

Konsekvenser: 

- 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 

Rådets liste (ikke-prioriteret) med emner til kommende temadrøftelser:  

 Oplæg fra jobcenter om fokus på job og formidling (match) i samtalerne 
med de ledige, og hvordan de arbejder med at kvalificere den lediges job-
søgning. (sat på dagsordenen til RAR møde 13/12-21 

 A-kasseforsøget 

 Akademikerindsatsen. 

 Udenlandsk arbejdskraft herunder Work In Denmarks (WID) indsats og 
kommunernes indsats for at fastholde herboende udenlandsk arbejds-
kraft/muligheder/barrierer ift. at fastholde udenlandske dimittender i 
Danmark  

 Ungeindsatsen set i lyset af besparelserne på området som følge af ”ny-
tænkning af beskæftigelsesindsatsen” 

 Arbejdstyrkens kvalifikationer – hvordan fastholder vi de beskæftigede i 
job via kompetenceudvikling 

 Nytteindsats (ifm. RARs overordnede strategi for kommunernes anven-
delse af nytteindsats). Planlagt til starten af 2022. 

 Flere skal med II  - og andre projekter for de udsatte grupper. 

 Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats (fast punkt fremover med data 
om effekter, jf. punkt 10b. 

 Drøftelse af brancherettede indsatser - sættes på løbende efter behov 
under Job-VEU indsatsen. Konkret forslag om SOSU-området, udfordrin-
ger og indsats 

Bilag: 
Mødeplan  
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12.  Status på Femern-aktiviteter  

Punkttype: 

Orientering  

Resume  

Anlægsarbejdet på Femern forbindelsen har taget fart fra sommeren 2021. 
Aktuelt er ca. 1.000beskæftigede på sitet, heraf anslået 700 danske medar-
bejdere. Jobcenter Lolland/Femern Agency har indgået en aftale med konsor-
tierne om støtte til deres rekrutterings- og opkvalificeringsbehov, inkl. uden-
landsk arbejdskraft, pladser til elev-/lærlinge. 

I 2021 har fokus i STARs samarbejde med Lolland Kommune været på etable-
ring af Femern Agency beredskabet og kontakten til konsortier og virksomhe-
der. I det kommende år vil handlingsplanen for samarbejdet handle om fort-
sat udvikling af dialogen med konsortierne og underleverandører, leverance-
kæden i samarbejdet med kommuner/jobcentre og rekrutteringsfællesskaber 
og konkrete Job-VEU forløb målrettet kompetencebehov i – og omkring Fe-
mern. 

Indstilling: 

Det indstilles, at orienteringen om status og plan for udvikling af indsatsen i 
2022 drøftes og tages til efterretning. 

Konsekvenser: 

RARs og AMK’s medvirken i Femern projektet medvirker til at understøtte 
indsatsen for at rekruttere arbejdskraft til projektet – og samtidig holde øje 
med rekrutteringssituationen i den øvrige del af bygge- og anlægsbranchen. 

Referat: 

- 

Beslutning: 

- 

Bemærkninger: 

-  
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Sagsfremstilling: 
Status på anlægsarbejderne  

Anlægsarbejdet har taget fart fra sommeren 2021. Der er i dag synlige resul-
tater af indsatsen flere steder på sitet - tydeligst i havneområdet med bl.a. 
ydermolerne og på land hvor forberedelserne til tunnelelementfabrikken nu 
kan ses.  

Ligeledes er de første beboere flyttet ind i ”The Village”, en container-by med 
forventet plads til 1.300 medarbejdere. Aktuelt er ca. 1.000 beskæftigede på 
sitet, heraf anslået 700 danske medarbejdere. Endvidere er flere hundrede 
beskæftigede uden for byggepladsen i forsyningsleddet og understøttende 
funktioner. Beskæftigelsen forventes at toppe i 2025, hvor omkring 3.000 
medarbejdere vil arbejde direkte på byggepladsen. 

I følge Femern A/S er der pr. 1. november 2021 underskrevet 200 kontrakter 
med underleverandører på byggeriet. Halvdelen af disse er indgået med dan-
ske virksomheder, hvoraf en tredjedel har hjemsted på Lolland-Falster. 

Konsortierne er fortsat interesserede i at rekruttere dansk arbejdskraft. 

Jobcenter Lolland/Femern Agency har indgået aftale med de to konsortier 
om støtte til deres rekrutterings- og opkvalificeringsbehov, herunder lær-
linge. Samarbejdet med Femern Link Contractors (FLC) omfatter således også 
deres lærlingeplan for de 470 praktikårsværk, inkl. voksenlærlinge, som skal 
etableres inden for B&A- området, kontor, service, lager-logistik m.fl. i de 
kommende år.  

Samarbejdet med konsortierne omfatter ligeledes mulighed for støtte til re-
kruttering af udenlandsk højtuddannet arbejdskraft inden for definerede 
mangelområder og fra 01.01.22. ligeledes samarbejde ift. tiltrækning af fag-
lært europæisk arbejdskraft inden for definerede mangelområder - v/ Wor-
kindenmark og via EURES netværket. 

Den 8. november 2021 blev myndighedscentret ved Femern forbindelsen ind-
viet som led i det fælles myndighedsberedskab ift. at sikre ordentlige forhold 
på og omkring Femern sitet. Centret huser Arbejdstilsynet, Styrelsen for In-
ternational Rekruttering og Integration (SIRI), Søfartsstyrelsen og Skattesty-
relsen. Derudover kan Politiet også benytte centeret, hvis der er behov. 

Udvikling af beredskabet  

Femern Agency har siden 1. juni været fuldt bemandet med 6 medarbejdere 
fra JC Lolland og JC Guldborgsund, som arbejder i tæt dialog med både virk-
somheder og interesserede arbejdssøgende på sitet. I 2021 har Femern 
Agency til dato kontakt med de fleste af de omkring 100 virksomheder, der 
p.t. er involverede som underleverandører til opgaver direkte på anlægsar-
bejderne og indirekte ift. forsyning af materialer, service-/forplejning m.v. 

STAR har indgået en samarbejdsaftale med Lolland Kommune om at stille vi-
den og ressourcer til rådighed, når der er behov for en bredere koordineret 
rekrutterings- og opkvalificeringsindsats, vejledning i forhold til udenlandsk 
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arbejdskraft, overvågning/monitorering og udfordringer ift. lovgivning, pulje-
midler mv.  

AMK Øst er repræsenteret i det brede strategiske aktørsamarbejde, som er 
etableret i Femern Agency med bred repræsentation af parter, myndigheder 
og Femern interesseorganisationer. AMK Øst mødes endvidere regelmæssigt 
med Lolland Kommune/Femern Agency sekretariatet om de konkrete opga-
ver, der følger af den fælles handlingsplan.  

Workindenmark er ligeledes en del af beredskabet ift. tiltrækning og onboar-
ding af udenlandsk arbejdskraft, og der er en god dialog mellem Femern 
Agency og det tyske Arbeits Agentur Lübeck omkring rekruttering af tysk ar-
bejdskraft. Workindenmark har etableret en tæt dialog med HR afdelingen i 
FLC, som sikrer at aktuelle stillingsopslag lægges på Jobnet.dk – den engelsk-
sprogede WIDK version - og på EURES portalen. Visse stillingsopslag annonce-
res og målrettes kandidater via EURES kolleger i fx Tyskland, Schweiz, Østrig 
m.fl. og på relevante jobmesser i DK og udlandet. 

I 2021 har fokus været på etablering af Femern Agency beredskabet og kon-
takten til konsortier og virksomheder med rekruttering som det primære.  

Fokus for 2022 vil ud over rekrutteringsindsatsen være etablering af fælles 
Femern Agency-AMK Øst aktiviteter i forhold til 3 konkrete indsatsområder: 

1. Virksomhedsservice – viden om konkret kompetenceefterspørgsel i dialo-
gen med konsortier og underleverandører til Femern. 

2. Leverancekæden - udvikling af solide rekrutteringskanaler i samarbejdet 
med jobcentre og rekrutteringsfællesskaber. 

3. Opkvalificering i Job-VEU spor – ”Task Force” indsats(er) med udvikling af 
fælles målrettede almene og/eller fagspecifikke uddannelsespakker/kur-
susforløb. 

Endvidere fortsætter arbejdet med at udvikle overvågningen af arbejdsmar-
kedet og indsatsen omkring Femern projektet. STAR og Lolland Kommune har 
netop godkendt version 1.0 af den monitoreringsmodel, som kan synliggøre 
rekrutteringspotentialet inden for relevante fagområder – lokalt, regionalt og 
på landsplan. 

Modellen sammenfatter data/tal fra Jobindsats.dk og enkelte særkørsler i 
STARs overvågningsindsats inden for udvalgte underbrancher og giver et 
overblik over udviklingen i: 

 Rekrutteringssituationen generelt: 
- antal beskæftigede, udenlandsk arbejdskraft og stillingsopslag. 

 Rekrutteringspotentialer: 
- antal ledige med arbejdsønsker/-erfaring inden for udvalgte underbran-
cher. 

 Rekrutteringsindsatsen i kommunerne: 
- antal jobformidlinger, uddannelsesordninger og jobrettede opkvalifice-
ringsforløb. 

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch&widk=true
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch&widk=true
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Monitoreringsmodellen programmeres i en Power-BI udgave, som understøt-
ter formidling af overblikket som ledelsesinformation, bl.a. i RAR. Modellen 
forventes i drift ultimo januar 2022, og første måling præsenteres på RAR 
mødet i februar. 

Bilag: 
Ingen  
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13. Orientering fra Sagsudvalget 

Punkttype: 

Orientering 

Resume (sagen kort): 

Sagsudvalget orienterer på hvert rådsmøde om udvalgets arbejde. Denne sta-
tus omhandler behandlede og igangværende sager i 2021. 

Opholds- og arbejdstilladelsessager 
195 sager, heraf er 156 sager afsluttet, resten er i proces hhv. afventer be-
handling. I 65 af de færdigbehandlede sager var løn- og ansættelsesforhold 
sædvanlige og i 91 sager var løn- og ansættelsesforhold ikke sædvanlige. Der 
er tale om en markant stigning ift. tidligere år. 

Samfundstjenester  
6 godkendelser. 

Varslingspuljesager 
Ét tilsagn på 1.105.900 kr. til Jobcenter Tårnby. 

Varslingssager 
35 varslingssager med hhv. 1.672 varslede og 895 opsagte, hvilket er et væ-
sentligt fald ift. 2020. 

Nytteindsats – dispensation fra rimelighedskravet 
3 dispensationer: Der er bevilget forlængelse af dispensation fra rimeligheds-
kravet i to år til hhv. Jobcenter Rødovre og Jobcenter Hillerød og 1 år til Balle-
rup. 

Arbejdsfordelinger - både ny og gl. ordning 
Status for arbejdsfordelinger i RAR Hovestaden er, at der i uge 38 er 1.176 
personer, der er omfattet af den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Sags-
udvalget har godkendt 3 forlængelser af arbejdsfordeling ud over 13 uger (gl. 
ordning) og givet 2 dispensationer (undtagelse af fleksjobbere, ny ordning). 

Indstilling:   

AMK Øst indstiller, at rådet tager orienteringen til efterretning. 

Bilag: 

Ingen 

Referat: 

- 
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14. Eventuelt 
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